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UTENOS „SAULĖS“ GIMNAZIJOS RAŠTO DARBŲ IR  

PATEIKČIŲ RENGIMO REIKALAVIMAI 

 

REIKALAVIMAI RAŠTO DARBUI  

Tituliniame puslapyje (jei jo reikia) nurodoma mokykla (pavadinimas); mokinio vardas, 

pavardė; klasė, dalykas, darbo tema. 

RAŠTVEDYBOS REIKALAVIMAI  

1. Puslapio paraštės: 3 cm iš kairės, 1 cm iš dešinės, 2 cm nuo viršaus ir 2 cm nuo apačios. 

 

2. Darbas turi būti parašytas normine kalba. Tekstas renkamas 1,5 intervalu tarp eilučių, 

Raidžių aukštis 12 taškų (12 pt.) Times New Roman ar Arial šriftu (tas pats pasirinktas šriftas 

naudojamas visame darbe). Pastraipos pirmoji eilutė nuo kairiosios paraštės atitraukiama per 2,0 cm, 

tekstas lygiuojamas pagal abu kraštus, pavadinimai lygiuojami centre.  
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3. Tarp žodžių paliekamas tik vienas tarpas. Tarpai nepaliekami prieš skyrybos ženklą: 

taškas, kablelis, kabliataškis, šauktukas, klaustukas ir pan. rašomas prie pat žodžio nepaliekant jokio 

tarpo. Po skyrybos ženklo paliekamas tik vienas tarpas. Jei reikia vartoti du skyrybos ženklus greta, 

tarpas tarp jų nepaliekamas. Rašant skliaustus ar kabutes, rašomas tekstas apgaubiamas jais 

nepaliekant tarpų, pavyzdžiui, „Banga“, (Banga). Tarpai nepaliekami tarp žodžių ar skaičių, kuriais 

nurodomos tam tikros ribos, ir brūkšnio: birželis–rugpjūtis; p. 18–23 ar jungiamojo brūkšnelio: 

darželis-lopšelis. Ilgas brūkšnys skiriamas tarpu iš abiejų pusių: Lietuva – tai mano namai. 

4. Specialiųjų simbolių naudojimas. Kabutės rašomos taisyklingai, ne iš kablelių, 

apostrofų, taikomos lietuviškos kabutės „ (Alt+0132), “ (Alt+0147). Lietuviškame tekste, 

naudojamas ilgas brūkšnys  – (Alt+0150). 

5. Jei darbe yra numeruotas (ženklintas) sąrašas, taikomas automatinis numeravimas. 

6. Puslapių numeracija. Puslapiai žymimi arabiškais skaitmenimis apatiniame 

dešiniajame lapo kampe. Puslapiai skaičiuojami pradedant nuo titulinio (ant titulinio puslapio 

numeris nerašomas, bet į bendrą puslapių skaičių įskaičiuojami).  

7. Citatos. Pažodinės citatos rašomos kabutėse. Cituojami šaltiniai ir autoriai nurodomi 

pačiame tekste, laužtiniuose skliaustuose: autoriaus pavardė, publikacijos metai: puslapis (-iai), pvz., 

[Šakys, 2013: 15]. Jei minimi keli autoriai, jų pavardės pateikiamos per kabliataškį [Doge; Kinata: 

2010: 22]. Visas cituojamo šaltinio bibliografinis aprašas pateikiamas literatūros sąraše.  

8. Lentelės, paveikslai (iliustracijos, diagramos, schemos, grafikai). Darbe lentelės ir 

paveikslai numeruojami, šalia parašomi jų pavadinimai. Lentelės pavadinimas rašomas virš jos, 

dešinėje pusėje, 10 taškų pasviruoju stiliumi (3 lentelė. Krypties sekų pavyzdžiai). Paveikslo 

pavadinimas rašomas apačioje, centre, 10 taškų paryškintu stiliumi (1 pav. Lūžio taškas). Tekste 

minint iliustraciją ar lentelę, nurodomas jos numeris.  

9. Nuotraukos. Jei nuotraukos autorius žinomas, autorystė nurodoma po nuotrauka ir 

nuotrauka turi pavadinimą, ši informacija nurodoma kartu, po nuotrauka, kairėje pusėje: Nuotraukos 

pavadinimas, autoriaus nuotr., šaltinis (kai nurodytas autorius) ir Nuotraukos pavadinimas, šaltinio 

nuotr. (jei nenurodytas autorius, tik nuotrauka turi pavadinimą). Pavyzdžiai:   

Nėrimas vąšeliu, wikipedia.org nuotr.  

Transporto spūstis Vilniuje, veidas.lt nuotr.  

Kėdė, V. Pavardenio nuotr., photobucket.com  

Jei autorius nenurodytas – nurodomas tik šaltinis, pvz., photobucket.com nuotr.   
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10. Informacijos šaltinių sąrašas. Literatūros sąrašas pateikiamas atskiru skyriumi 

dokumento gale su antrašte INFORMACIJOS ŠALTINIAI. Literatūros šaltiniai pateikiami abėcėlės 

tvarka. Jeigu autorių pavardės yra vienodos, jos rašomos atsižvelgiant į inicialus.  

 Knygos aprašas, jei autorius yra vienas:  

Arends, R. Mokomės mokyti. Vilnius: Margi raštai, 2008.  

Buehl, D. Interaktyviojo mokymosi strategijos. Vilnius: Garnelis, 2004.  

Rakauskienė, O. Valstybės politika (fiskalinė, užsienio prekybos ir socialinė politika): 

monografija. Vilnius: MRU Leidybos centras, 2006.  

Knygos aprašas, jei yra du autoriai:  

Buškevičiūtė, E., Mačerinskienė, I. Vadybos analizė: vadovėlis. Kaunas: Technologija, 

2007.   

Straipsniai žurnale:  

Vijeikytė, A. Išstumtieji renkasi Lazdynuose. Dialogas: 2010 m. balandžio 4, Nr.14, p.5.  

Elektroniniai informacijos šaltiniai pateikiami abėcėlės tvarka su peržiūros data ir pilnu 

puslapio adresu, pvz.: Lietuvos Respublikos bankų įstatymas. [Žiūrėta 2020 08 08.] Prieiga per 

internetą: http://www3.lrs.lt/pls/inter3/dokpaieska.showdoc_l?p_id=291832&p_query=&p_tr2. 

Puslapio adresas pateikiamas pasviruoju stiliumi. 

11. Visos naudotos iliustracijos, jei jos nėra asmeninė kūryba (piešiniai, fotografijos),  

taip pat nurodomi šaltinių sąraše. Naudoti paveikslėliai, nuotraukos: 

https://www.google.lt/images/branding/googlelogo/2x/googlelogo_color_160x56dp.png 

Puslapio adresas pateikiamas pasviruoju stiliumi. 

  

http://www3.lrs.lt/pls/inter3/dokpaieska.showdoc_l
http://www3.lrs.lt/pls/inter3/dokpaieska.showdoc_l
http://www3.lrs.lt/pls/inter3/dokpaieska.showdoc_l
http://www3.lrs.lt/pls/inter3/dokpaieska.showdoc_l
http://www3.lrs.lt/pls/inter3/dokpaieska.showdoc_l
http://www3.lrs.lt/pls/inter3/dokpaieska.showdoc_l
http://www3.lrs.lt/pls/inter3/dokpaieska.showdoc_l
http://www3.lrs.lt/pls/inter3/dokpaieska.showdoc_l
http://www3.lrs.lt/pls/inter3/dokpaieska.showdoc_l
http://www3.lrs.lt/pls/inter3/dokpaieska.showdoc_l
http://www3.lrs.lt/pls/inter3/dokpaieska.showdoc_l
https://www.google.lt/images/branding/googlelogo/2x/googlelogo_color_160x56dp.png


 

4  

  

PATEIKČIŲ REIKALAVIMAI 

1. Pateiktis turi būti sudaryta iš ne daugiau nei 10 skaidrių, iš kurių: 

a. Pirma skaidrė – titulinė, kur pristatoma darbo tema ir autorius; 

b. Antra skaidrė – turinys, kur nurodyta kas bus pristatoma; 

c. Trečia – aštunta skaidrė – pagrindinės pristatymo skaidrės (gali būti mažiau). 

d. Devinta skaidrė – apibendrinimas, išvados; 

e. Paskutinė skaidrė – šaltiniai, kuriais remiantis, paruošta pateiktis. 

2. Pateiktis turi būti aiški, ryški, raidės ir iliustracijos pakankamo dydžio (pagrindinis tekstas – 

ne mažesnis kaip 20 pt); negali būti gramatinių klaidų, nereikalingų žymėjimų, pabraukimų, 

reiktų vengti iliustracijų su jų naudojimą ribojančiais ženklais. 

3. Pateiktyje visose skaidrėse naudojamas vientisas grafinis dizainas. 

4. Pateiktyje turi būti išlaikytos teksto ir iliustracijų proporcijos: tekstas negali sudaryti daugiau 

nei ketvirtadalio skaidrės apimties 

5. Tekstas turi būti aiškus, trumpas. Vengti rišlaus teksto – pateikti 3-5 tezes skaidrėje, 

svarbiausius teiginius, pagrindinę informaciją naudojant sąrašus, išskiriant punktus. Kita 

informacija turi būti pateikta žodžiu. 

6. Tekste visos sąvokos turi būti suprantamos pranešėjui. Gali būti kai kurių sąvokų 

paaiškinimai. 

7. Visos iliustracijos (žemėlapiai, nuotraukos, schemos, piešiniai) turi turėti pavadinimus. 

8. Pristatant pateiktį, perskaitoma skaidrėje pateikta informacija ir pakomentuojama, papildoma 

žodžiu. 

9. Pristatant pateiktį, reikia kreiptis į klausytojus ir suvokti, kad pasakoji būtent jiems. 

 


